Výroční zpráva
za školní rok 2012 - 2013

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
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1.Charakteristika školy
1.1. Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa školy:
IČO:
Právní forma :
E-mail:
Web:
Zřizovatel:

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
Poděbradova 18, 506 01 Jičín
75019485
Příspěvková organizace
skola@3zs.jicin.cz
www.3zs.jicin.cz
Město Jičín, Žižkovo náměstí 18

Základní škola,Jičín, Poděbradova 18 je plně organizovaná základní škola s právní
subjektivitou a od 1.ledna 2003 je příspěvkovou organizací.
Škola poskytuje základní vzdělání podle učebních dokumentů „ Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání - Škola pro všechny “ ve všech ročnících. Je rozdělena na
první a druhý stupeň.
Ve školním roce 2012/2013 jsme měli na škole 13 tříd, osm na prvním stupni a pět na
druhém stupni. Celkem navštěvovalo školu k 30.9.2012 309 žáků, na I.stupni 181. Z tohoto
počtu bylo 34 žáků integrovaných ,z toho 7 se zdravotním znevýhodněním. Součástí školy je
školní družina a školní jídelna. Školní družina měla 3 oddělení a k 30.9.2012 bylo zapsáno 90
dětí. Školní družina nabídla žákům 6 zájmových kroužků ( výtvarný, pohybové hry pro chlapce
a pro dívky , počítačový kroužek , šachový kroužek a šikovné ručičky).
Mgr. I.Šimralová vedla Nápravu žáků s SPU a Mgr. M.Štálová vedla Logopedii, Mgr.
A.Babáková vedla Sportovní kroužek. Na škole také pracovaly 3 pedagogické asistentky
T.Dymešová u žáka v I.A a J.Knapová u žákyně ve třídě V.A, L.Lorenzová u žáka ve II.třídě .
Celkem měla škola 20 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky , 4 provozní zaměstnance a
hospodářku školy.
Součástí školy je i školní jídelna. Zajišťuje obědy i pro ZŠ 17.listopadu, ZŠ Soudná, ZŠ
Nemyčeves a pro žáky Masarykovy obchodní akademie a pro žáky Soukromé střední
podnikatelské školy Altman v Jičíně. Pracuje zde 9 kuchařek, jejich vedoucí a administrativní
pracovnice. I v tomto školním roce nabízela jídelna výběr ze dvou jídel.
1.2.Materiálně technické zajištění školy
Škola je umístěna v okrajové části města. Areál budovy tvoří stará část budovy z roku 1892,
která byla v roce 1998 rozšířena moderní přístavbou, která je bezbariérová.Výhodou školy je
nová samostatná tělocvična s horolezeckou stěnou , nové fotbalové hřiště s umělým povrchem,
víceúčelové hřiště na míčové hry, běžecká dráha, plážový kurt a sektory pro skok daleký a
vysoký.
Škola je postupně vybavována moderní technikou. Učitelé mají k dispozici 3
interaktivní tabule, 14 dataprojektorů , 12 notebooků. Žáci využívají počítačovou učebnu.
Ze studovny byla vytvořena kmenová třída pro žáky druhé třídy ( nový nábytek, tabule,
zavedení vody a umyvadla), pro žáky 5 třídy byl zakoupen nový nábytek a pro žáky 9 třídy
nové šatní skříňky. Byla opravena podlaha v tělocvičně.
Vzhledem k omezeným finančním možnostem byly provedeny ve školním roce 2012/2013
pouze nejnutnější opravy a běžná údržba. Vymalovány byly některé třídy.

2. Personální údaje
2.1.Personální údaje
Učitelský sbor je odborně kvalifikovaný pro přímou pedagogickou činnost.
Pedagogický sbor měl i nadále převahu žen. Celkem pracovalo ve škole 20 pedagogických
pracovníků, 3 vychovatelky školní družiny, 3 pedagogické asistentky.Na II.stupeň nastoupil
Mgr. Tomáš Veber, na I.stupeň Mgr. Dagmar Boháčková. Hudební výchovu vyučovala na
zkrácený úvazek V.Čejková, hodiny Informatiky a Pracovní činnosti chlapci vyučoval Mgr.
O.Krofta. Mgr. J.Hlawatschke, Mgr. Zlata Budinská pokračovaly na mateřské dovolené.
V lednu 2013 nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr. G.Paulusová, místo ní převzala
úvazek Mgr. O.Jakubcová. Úvazek pana ředitele Vejvody převzal po dobu nemoci T.Veber a
O.Krofta.
Na I.stupni byla většina vyučujících aprobovaných. Anglický jazyk vyučovala Mgr. H.Petrová,
Mgr. A.Babáková, Mgr. R.Bilanská a Mgr. Jana Grohová.V V.A třídě vyučovala Český jazyk
Mgr.G.Paulusová a Matematiku Mgr. J.Prchlá. Na II.stupni byly předměty obsazovány
kvalifikovaně nebo podle příbuznosti oboru ( aprobace). Nadále jsme postrádali aprobaci
cizích jazyků, výpočetní techniky a některých výchov.
2.2. Aprobovanost vyučujících:
Na II.stupni:
Předmět:
M
Čj
Fy
Př
Aj
Nj
Ch
D
Z
Ov
Vv
Tv
Hv
Pč
Inf
Vz

Aprobovaný:
Neaprobovaný:
M.Šonská, J.Prchlá
G.Paulusová, L.Paličková
J.Prchlá
R.Bilanská
H.Petrová, J.Grohová, R.Bilanská
H.Holasová
M.Šonská
G.Paulusová, J.Grohová
M.Vejvoda, H.Holasová
O.Krofta , T.Veber, M.Šonská
L.Paličková
M.Vejvoda
T.Veber
V.Čejková
M.Šonská, H.Petrová
J.Grohová
O.Krofta, L.Paličková,H.Petrová, H.Holasová
O.Krofta
G.Paulusová, H.Holasová

2.3.Konkurz na ředitele školy
V souvislosti s odchodem ředitele Mgr.Vejvody k 31.7.2013 do důchodu, byl vypsán
konkurz na ředitele školy. Do konkurzu se přihlásilo 9 uchazečů.
K 1.8. 2013 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Michaela Štálová.
2.4..Personální obsazení školy
Ředitel školy: Mgr. Miloš Vejvoda
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslava Zilvarová
Třídní učitelé :
I.A
I.B
II.
III.A
III.B
IV.
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.
VIII.
IX.

Mgr.Michaela Štálová
Mgr. Lenka Vinklerová
Mgr. Renata Vaníčková
Mgr.Eva Dlouhá
Mgr. Alena Babáková
Mgr. Irena Šimralová
Mgr.Gabriela Paulusová
Mgr. Dagmar Boháčková
Mgr.Hana Petrová
Mgr. Hana Holasová
Mgr. Jana Grohová
Mgr.Lenka Paličková
Mgr.M.Šonská

Bez třídnictví:
Mgr. Renata Bilanská
Mgr.Tomáš Veber
Mgr.Jaroslava Prchlá
Věra Čejková ( externí učitelka ze ZUŠ)
Mgr.Oldřich Krofta
Pedagogické asistentky:
Jolana Knapová
Tereza Dymešová
Lucia Lorencová
Vedoucí vychovatelka ŠD : Eva Prokopová
Vychovatelky: Soňa Svobodová
Jana Herbrychová
Hospodářka školy : Dana Portyšová
Provozní zaměstnanci:
Jaroslav Kalkus –školník
Marta Patková – uklízečka
Jitka Křelinová- uklízečka

Věra Pavelková – uklízečka
Školní jídelna:
Eva Mašková – vedoucí
Ladislava Papežová – administrativní pracovnice
Marcela Balcarová- kuchařka
Jiřina Čapková – vedoucí kuchařka
Věra Floriánová – kuchařka
Lucie Vinklářová- kuchařka
Dagmar Karlasová – kuchařka ( do 30.11.2012)
Ilona Maxová- kuchařka ( do 31.12.2012)
Jana Prknová –kuchařka( do 31.3.2013)
Eliška Bímová – kuchařka
Tereza Učená – kuchařka
Renata Tichá- kuchařka
Šárka Kulhánková –kuchařka
Jana Čechová - kuchařka

2.5.Úvazky pro školní rok 2012/2013

Vejvoda Miloš
Zeměpis
Zeměpis
Zeměpis
Tělesná výchova chlapci
Celkem:

IX.
VIII.
VI.A
VIII.

Zilvarová Jaroslava:
Vlastivěda
Přírodověda
Vlastivěda
Přírodověda
Vlastivěda
Přírodověda
Celkem:

IV.
IV.
V.A
V.A
V.B
V.B

2h
1h
2h
2h
2h
2h
11 hodin

2h
1h
2h
2h
7 hodin

Štálová Michaela
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Celkem:

I.A
I.A
I.A
I.A
I.A
I.A
I.A

9h
4h
2h
1h
2h
2h
2h
20 hodin

I.B
I.B
I.B
I.B
I.B
I.B
I.B

9h
4h
2h
1h
2h
2h
2h
20 hodin

Vinklerová Lenka
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Celkem:
Vaníčková Renata
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Hudební výchova
Celkem:

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.B

9h
5h
2h
1h
1h
2h
1h
1h
22 hodin

III.A
III.A
III.A
III.A
III.A
III.A
III.A
III.A

9h
5h
3h
1h
1h
2h
1h
1h
22 hodin

Dlouhá Eva
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Hudební výchova
Celkem:

Babáková Alena
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Anglický jazyk
Celkem:

III.B
III.B
III.B
III.B
III.B
III.B
II.

9h
5h
3h
1h
2h
1h
1h
22 hodin

Šimralová Irena
Český jazyk
Matematika
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Dyslexie
Celkem

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

7h
5h
1h
2h
2h
1h
1h
19 hodin

Boháčková Dagmar
Český jazyk
Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Pracovní činnosti
Celkem

V.B
V.B
V.B
V.B
V.B
V.B
V.A
V.A
V.A

7h
5h
1h
2h
2h
1h
2h
1h
1h
22 hodin

Paličková Lenka
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti dívky
Celkem

VII.
VIII.
VI.A
IX.
VIII.
VII.
VI.A
VI.B
VIII.

4h
5h
4h
1h
1h
2h
2h
2h
1h
22 hodin

Paulusová Gabriela
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Dějepis
Dějepis
Seminář
Seminář
Celkem

IX.
VI.B
V.A
IX.
VIII.
IX.
VIII.

5h
4h
7h
2h
2h
1h
1h
22 hodin

Prchlá Jaroslava
Matematika
Matematika
Matematika
Fyzika
Fyzika
Fyzika
Fyzika
Fyzika
Celkem

VI.A
VII.
V.A
VI.A
VI.B
VII.
VIII.
IX.

4h
4h
5h
2h
2h
2h
2h
1h
22 hodin

Šonská Miloslava
Matematika
Matematika
Matematika
Chemie
Chemie
Seminář
Seminář
Hudební výchova
Občanská výchova
Celkem

IX.
VIII.
VI.B
IX.
VIII.
IX.
VIII.
IX.
IX.

5h
5h
4h
2h
2h
1h
1h
1h
1h
22 hodin

Petrová Hana:
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Hudební výchova
Pracovní činnosti dívky
Celkem:

IV.
IX.
VI.A
VIII.
III.A
III.B
VI.B
VI.A
VI.A

3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
1h
1h
23 hodin

Bilanská Renata
Anglický jazyk V.A
Anglický jazyk IX
Anglický jazyk VIII.
Anglický jazyk VI.B
Anglický jazyk VII
Přírodopis
IX.
Přírodopis
VIII.
Přírodopis
VII.
Přírodopis
VI.A
Celkem:

3h
3h
3h
3h
3h
2h
1h
2h
2h
22 hodin

Holasová Hana
Německý jazyk
Německý jazyk
Německý jazyk
Zeměpis
Zeměpis
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
Přírodopis
Pracovní činnosti dívky
Celkem

IX.
VIII.
VII.
VII.
VI.B
VI.A
VI.B
VII.
VIII.
VI.B
VI.B

4h
4h
4h
2h
2h
1h
1h
1h
1h
2h
1h
23 hodin

Grohová Jana:
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Pracovní činnosti chlapci
Pracovní činnosti dívky
Pracovní činnosti dívky
Celkem

IV.
V.B
VII.
VI.A
II.
VII.
VI.A
VI.B
VII.
VII.
IX.

3h
3h
3h
3h
1h
2h
2h
2h
1h
1h
1h
22 hodin

Krofta Oldřich
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Pracovní činnosti chlapci
Pracovní činnosti chlapci
Pracovní činnosti chlapci
Pracovní činnosti chlapci
Celkem:

IV.
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.
VI.B
VI.A
VIII.
IX.

2h
1h
1h
2h
2h
2h
1h
1h
1h
1h
14 hodin

Veber Tomáš :
Tělesná výchova chlapci
Tělesná výchova chlapci
Tělesná výchova chlapci
Tělesná výchova chlapci
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova
Občanská výchova
Občanská výchova
Občanská výchova
Občanská výchova
Celkem

IX.
VII.
VI.A
VI.B
VIII,IX
VII.
VI.A
VI.B
V.A
VIII.
VII.
VI.A
VI.B

Čejková Věra:
Hudební výchova VI.B 1h
Hudební výchova VII. 1h
Hudební výchova VIII. 1h
Celkem
3 hodiny

2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
1h
1h
1h
1h
22 hodin

Jakubcová Olga
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Dějepis
Dějepis
Seminář
Seminář
Celkem

IX.
VI.B
V.A
IX.
VIII.
IX.
VIII.

5h
4h
7h
2h
2h
1h
1h
22 hodin

3. Vzdělávací program školy
3.1. Vzdělávací program
Výuka probíhala ve školním roce 2012/2013 podle „ Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Škola pro všechny.“ Od 2.ročníku mají žáci Anglický jazyk ( 1 hodina
týdně), ve 4. a 5. ročníku mají 1 hodinu týdně Informatiku.
Volitelné předměty začínají žákům od 7.ročníku.

Ve školním roce 2012/2013 byly zařazeny tyto volitelné předměty:
7.ročník

8.ročník

9.ročník

Německý jazyk Seminář ze společenskovědních Seminář ze společenskovědních
2 hodiny předmětů
1 hodina
předmětů
1 hodina
Německý jazyk
Německý jazyk
2 hodiny
2 hodiny
Seminář z přírodovědných
Seminář z přírodovědných
předmětů
1 hodina
předmětů
1 hodina

Učivo stanovené osnovami a vzdělávacím programem bylo rozpracováno jednotlivými
vyučujícími do tematických plánů učiva pro jednotlivé ročníky a vyučovací předměty.
Příprava plánů byla projednána v předmětových komisích. Plnění plánů bylo kontrolováno
při hospitacích.

3.2. Učební plány školy
Učební plán školy pro I.stupeň
Vzdělávací oblast
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Celková časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace

1.ročník 2.ročník 3.ročník
ŠVP
ŠVP
ŠVP
8+1
7+2
7+2
0+1
3
4
4+1
4+1
2

1
1
2
1
20
1

2

1
1
2
1
22
4

4.ročník
ŠVP
7
3
4+1
0+1

5.ročník
ŠVP
6+1
3
4+1
1

1+1
1
1
2
2
1
25
3

2
2
1
2
2
1
26
2

2+1

1
1
2
1
25
4

Učební plán školy pro II. stupeň
Vzdělávací oblast
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
Anglický jazyk
Seminář ze společ.věd.předmětů
Seminář z přír. předmětů
Celková časová dotace
Z toho disponibilní čas. dotace

6.ročník
4
3
4
1
2
1
1+1

7.ročník
4
3
4
0+1
2
1
2

2
1+1
1
2
2
1
1

28
2

8.ročník
4+1
3
4+1

9.ročník
3+2
3
3+2

1+1
2
1
2
2
1
1
0+2
0+2

1+1
1
2
2
1
1
1
1
2
0+1
1
0+4
0+2

2
1
1
2
2
1+1
1
1
2

30
4

0+1
0+1
32
8

Celkem
18
12
18
2
8
4
7
4
7
7
4
6
8
3
4
10

0+1
0+4
0+2 1sk.
0+21sk.
0+1
0+1
32
122
10
24

DČD
3
3
1
1
1
1
2

1
1
10

24

3.3.Projekty ve školním roce 2012/2013
Výuku prolínají třídní, ročníkové projekty, které byly zpestřením výuky. Celkem (45)
Nejúspěšnější byl celoškolní projekt „Sporty“, do kterého se zapojili všichni žáci školy
a projektový den I.stupně „ Čarodějnické ladění“. Úspěšný byl i tradiční projekt
„Z deváté do první“ a „ Škola nanečisto“ pro MŠ Máj.
Z ostatních projektů vybíráme:
1.ročník :Den Země, Bob a Bobek, Jak pejsek a kočička pekli dort, Karnevalový rej,
Den v čertovské škole
2.ročník: Bezpečnost a ochrana našeho zdraví, Zašifrovaná abeceda,
Kalendář,Lidské tělo, Muzejní prvouka pro druháky,Den s drakem, Stromy
3.ročník: Sluneční soustava, Země, příroda, člověk, Orientuji se v přírodě
4.ročník: Be healthy, Sociální začlenění, vzájemná spolupráce,Vztahy ve třídě
5.ročník: Famous person ,My room, Svátky jara,Communication,Čertí vyučování
6.ročník: My pet,Vegetables,Christmas, Months
7.ročník: Výstava hornin a nerostů,My family, Strunatci
8.ročník: Lidské tělo, Výstava hornin a nerostů, Jobs, Schoul rules, Valdštejn a jeho doba,
9.ročník: A healthy eater, 1.světová válka

3.4. Dodatek Školního vzdělávacího programu
Všichni vyučující byli seznámeni s právními a metodickými informacemi MŠMT spojenými se
změnou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od 1.9.2013.
Na základě porovnání s platným ŠVP analyzovali v jaké formě, a co bude nutné měnit ,
projednali a zapracovali připomínky k návrhům změn. Dokončili všechny úpravy a
zapracovali je do učebních plánů. Mgr. Hana Holasová a Mgr. Michaela Štálová provedly
jazykovou korekturu a obsahovou kontrolu a zpracovaly Dodatek ŠVP i po grafické stránce.
Upravený ŠVP byl projednán v pedagogické a školské radě.

4.Počty žáků:
( Počty tříd, žáků, oddělení ŠD, kroužky k 30.9.2012)
Školní rok 2012/2013
Počet tříd celkem
13
Počet tříd I.stupeň
8
Počet tříd II.stupeň
5
Počet žáků celkem
309
Počet žáků I.stupeň
181
Počet žáků II.stupeň
128
Školní družina
3.oddělení
Počet žáků celkem: ( 30.9.2011)
90
Počet kroužků celkem
6
Výtvarný kroužek
14
Šachový kroužek
12
Počítačový kroužek
28
Pohybové hry
30
Šikovné ručičky
15
Počet žáků ,kteří nastoupili do 1.ročníku 49
Ve školním roce 2012/2013 vycházelo 26 žáků IX.třídy, všichni umístěni.
Na víceleté gymnázium odešly ze 7 ročníku 2 žákyně.

5.Hodnocení žáků
5.1. Hodnocení žáků
Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole.Je běžnou
činností, kterou učitel vykonává ve škole průběžně ve výuce po celý školní rok.
Na naší škole jsou žáci od 1.ročníku hodnoceni pomocí klasifikace, která je srozumitelná
žákům i rodičům. Žáci jsou klasifikováni známkou z jednotlivých předmětů, hodnocení vychází
ze stávajícího klasifikačního řádu. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní
výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného
zdůrazňování chyb.Učitelé přistupují k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a
pedagogickým taktem vůči žákovi.
Konkrétní výsledky žáků jsou v přehledech klasifikace za 1. a 2. pololetí.

Celkově:
V 1.pololetí prospělo s vyznamenáním 198 žáků, neprospělo7 žáků
Ve II.pololetí prospělo s vyznamenáním 211 žáků, neprospěli 4 žáci.
Sníženou známku z chování měli v 1.pololetí 1 žák (1 žák II.stupně).
Ve 2 pololetí měl 2 z chování 1 žák .( 1 žák II.stupně).
Všichni žáci devátých ročníků byli přijati na školy, na které se hlásili.
2 žákyně ze 7.ročníku přestoupily na Lepařovo gymnázium v Jičíně.

5.2. Testování žáků
Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9.ročníků
základní školy probíhala na naší škole od 14.5.2013 do 27.5.2013.
Testování se zúčastnili všichni žáci 5. a 9.ročníku (59 žáků), z toho 8 žáků s SPU.
Výsledky :
5.ročník: Matematika
66,67 %
Anglický jazyk
80,15 %
Český jazyk
77,53 %
9.ročník: Matematika
56,93 %
Anglický jazyk
62,26 %
Český jazyk
79,71 %
Vyučující i žáci byli seznámeni s výsledky testování. V předmětových komisích vyučující
projednali vyhodnocení testů ( připomínky, klady, zápory, procvičení úkolů, ve kterých žáci
chybovali).
6. Průběh a výsledky vzdělávání
6.1.Hospitační činnost
Hospitační činnost ve školním roce 2012 /2013 vycházela z Plánu hospitační činnosti
schváleným ředitelem školy.
V průběhu roku proběhlo 21 hospitací u vyučujících I. a II. stupně.
Hospitace byly zaměřeny na návaznost učiva, soulad s osnovami a školním vzdělávacím
programem školy, zařazování vhodných vyučovacích metod.Cílem hospitací je poskytnout
pedagogům zpětnou vazbu a pomoci jim lépe překlenout problémy, se kterými se při své práci
setkávají.
Kladem byla návaznost učiva téměř ve všech hodinách, srozumitelnost výkladu, připravenost
vhodných pomůcek, péče integrovaným žákům. V hodinách většinou vyučující volili přiměřené
cíle, respektovali individuální tempo žáků a jejich zvláštnosti. Vyučující I.stupně také
zařazovali do hodin vhodné relaxační prvky ke snížení únavy žáků. Vyučující využívali
vytvořené výukové materiály DUM, více využívali interaktivní tabule a dataprojektory.
Nedostatky nadále setrvávají v možnostech žáků vybrat si úkoly různé obtížnosti v hodině
(rozdílné tempo ani vědomosti žáků nebyly řešeny formou diferenciace),ze strany žáků v malé
aktivitě,zájmu o učivo, vyjadřovacích schopnostech žáků. Mezi vyučujícími a žáky vládla
přátelská atmosféra.
O průběhu hospitace každé hodiny byl proveden hospitační záznam a s vyučujícím byl
proveden pohospitační rozhovor. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.
Vedení pedagogické dokumentace bylo v pořádku.
6.2. Práce třídního učitele.
Ve školním roce 2012/13 byla práce třídních učitelů kvalitní.Třídní učitelé chodili na
pedagogické rady i na třídní schůzky rodičů připraveni. Předávali žákům informace,
související s činností školy a aktuálními změnami, vedli žáky ke znalosti školního řádu a jeho
respektování. Spolupracovali s ostatními vyučujícími při řešení problémů ve vzdělávání a
výchově žáků. Výborná byla spolupráce vyučujících v předmětových komisích.
V některých třídách je více problémových žáků a s tím souvisí i ztížená práce třídního učitele..
Zlepšila se i komunikace s rodiči žáků, osvědčily se osobní pohovory s rodiči.
Vyučující prezentovali výsledky práce žáků z projektového vyučování na chodbách školy,
ve třídách a na webových stránkách školy.

6.3.Hodnocení učitelů
Při hodnocení učitelů vycházíme ze zkušenosti minulých let. Hodnocení probíhá podle
následujících kritérií:
1.Úroveň výsledků výchovně vzdělávací práce
2.Práce třídního učitele
3. Práce navíc ( sešity, kabinety, soutěže, olympiády, metod.orgány, ČMOS ).
Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy nemohl být osobní příplatek
zaměstnancům vyplácen.

7.Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7.1.Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2012/13 v souladu
s Plánem dalšího vzdělávání školy.
Vzdělávacích akcí se účastnila i hospodářka školy.
Nízké finanční možnosti školy se projevily v malé účasti vyučujících na školeních.
7.2. Přehled vzdělávacích akcí ve školním roce 2011/2012
Účetnictví příspěvkových organizací – D.Portyšová 6/11 2012
Školení poradenství – Mgr.Irena Šimralová 22.11.2012
Funkční gramotnost –Mgr.Eva Dlouhá 18.12.2012
Funkční gramotnost – Mgr. Michaela Štálová 18.12.2012
Anglický jazyk –Mgr.Hana Petrová – 2.11.2012
Úprava RVPZV od 1.9.2013 – Mgr.Michaela Štálová -17.4.2013
Setkání ředitelů ZŠ, RVPZV, aktuální změny řízení – Mgr. Michaela Štálová – 28.5.2013

8.Úkoly Školní družiny
Školní družinu navštěvovalo v tomto školním roce 90 žáků. Byli rozděleni do třech výchovných
skupin pod vedením kmenových vychovatelek S.Svobodové, J.Herbrychové.
Vedoucí vychovatelkou byla E.Prokopová.Všechny vychovatelky jsou kvalifikované a
navzájem dobře spolupracují. Podílejí se významně na výzdobě školy.
Vzdělávací program ŠD rozšiřuje a navazuje na vzdělávání poskytované školou, zároveň
slouží k naplňování volného času dětí a snaží se o co možná nejširší nabídky aktivit pro děti.
( Sportovní hry, Počítačové hry pro začátečníky a pokročilé, Šachy, Výtvarný kroužek)
Činnosti ve školní družině se střídají a navazují na sebe, podstatou pedagogické práce je
tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na každou situaci. Žáci jsou vedeni ke
komunikaci, schopnosti obhajovat svůj názor, možnosti podílet se svými nápady a náměty na
činnostech ŠD.
Úkolem ŠD je položit žákům základy schopnosti umění trávit volný čas, řešit problémy.
ŠD podporuje ohleduplné vztahy k lidem, vede žáky k otevřené komunikaci, k dodržování
pravidel společenského chování, vede žáky k upevňování hygienických návyků a dodržování
pravidel bezpečnosti..
Činnost ŠD je prezentována na webových stránkách školy.
Jako příklady uvádíme:
Zpátky do pohádky ( 13.9.)
Pohádkové úkoly se šťastným koncem (14.9)
Ukaž, co umíš! (20.9.)

Týden knihoven (5.10.)
Podzim hraje barvami ( 9.10.)
Oslava ve stylu Halloween (31.10.)
Hudebně –pohybová výchova (11.10. -29.11.)
Andělská dílna (5.12)
Mikulášská nadílka ( 5.12.)
Lidové tradice, zvyky a obyčeje( 19.12.)
Vánoční přání (20.12.)
Výstava hornin( 12.2.)
Zimní dovádění ( 11.2- 15.2.)
Zdravá výživa ( 11.2.)
Kouzlení s Fimo hmotou (26.2.)
Obojživelník roku
Myslivci a životní prostředí
Vítání tara(4.3.-8.3.)
Nejkrásnější svátky jara (26.3.)
Velikonoční dílny (27.3.)
Abeceda bezpečnosti (9.4.)
Návštěva Městské policie Jičín( 16.4.)
U Berinky aneb správná výchova psa (23.4.)
Vítáme Den země ( 22.4.)
Poručíme větru- dešti (22.4.)
Krok za krokem přírodou (26.4)
Výtvarné čarování (29.4.)
Čarodějné dovádění( 30.4.)
Nácvik první pomoci s M.Císařem ( 14.5.)
Ukázka zásahu a techniky HZS (15.5.)
Odpoledne plné zábavy a soutěžení (31.5.)
Policejní psovodi (11.6.)
Zelenou dostala fantazie (12.6.)
Zajímavá zaměstnání(19.6.)
Beseda o myslivosti (21.6.)
9.Akce školy ve školním roce 2012/2013
Během školního roku 2012/2013 se žáci školy účastnili velkého množství různých kulturních,
sportovních akcí, exkurzí a výletů, různých soutěží (školní, okresní, krajská, celostátní kola)
Žáci 1.- 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik, žáci 7. ročníku lyžařský výcvik. Na škole
v přírodě byli žáci 3. ročníku. Žáci se účastnili Pythagoriády, biologické a zeměpisné
olympiády, recitační soutěže a různých výtvarných soutěží.
Sportovní soutěže:Mc Donaldś Cup, Pohár rozhlasu,5 turnajů v házené,vybíjená,basketbal,
Orion Florbal cup , plavecké soutěže, Kinderiáda v Novém Městě nad Metují .

Filmová představení: Norman a duchové (10.9.)
Kozí příběh se sýrem ( 7.11.)
Asterix a Obelix
Madagaskar ( Planeta Země -10.5.)
Divadla: Popelka ( Exit 14.9.)

Pohádka naruby (Srdíčko 12.9),
Červená Karkulka(Masarykovo divadlo Jičín 13.9.)
Kašpárek ( 14.9.)
Postavím si domeček ( Masarykovo divadlo Jičín 13.11),
Čertovská pohádka ( 11.12. K.Klub),
Divadlo Spejbla a Hurvánka (24.4.Praha)
Bylo nás pět ( Klicperovo divadlo Hradec králové 27.11.)
Ještěři (7.12.)
Most ( K-Klub 21.2.)
Ostře sledované vlaky ( Divadlo Mladá Boleslav 20.3.)
Besedy: Komix(1.10.)
Beseda s paralympionikem (24.10.)
Beseda sM.Drijverovou (2.11)
Regionální pověsti (20.11.)
Vánoční zvyky a obyčeje (11.12.)
Poesie pro děti ( 28.1.)
Beseda se spisovatelem L.Karpianem( 5.6.)
Beseda s Asafem Auerbachem ( 3.4.)
Beseda M.Kratochvíeml ( 7.6.)
Výstavy: Skrytá krása (K-Klub 24.1.)
Pravěk na Jičínsku ( 28.1.)
Stanislav Kraus a přátelé (28.1.)
Příroda a lidé v objektivu Z.Mrkáčka (11.1.)
Tutanchamon Praha (30.5.)
Exkurze: IQ Park Liberec ( 13.9.)
Kutná Hora (22.5.)
Ostatní: Sázení žlutých krokusů ( 17.10.)
Strašilky ( muzeum 12.12.)
Pasování na čtenáře (30.1)
Ukázka extrémního golfu (6.5.)
Karneval na ledě (1.3.)
Taneční vystoupení ZUŠ Jičín ( 25.4.)
Hudební představení –Smetana,Beethoven (17.4.)
Přehled vojenské techniky (26.3.)
9.1. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Největším úspěchem žáků byl postup V.Vitvara ze třídy VI.B do celostátního kola zeměpisné
olympiády, ve které skončil na 21 místě.( okresní kolo 2.místo, krajské kolo 1.místo)
Radost udělala i obě družstva v turnaji McDonalds Cup ,která v okresním kole skončila na
prvních místech a postoupila do krajského kola,kde skončila na 2 a 3 místě.
Okresní finále Orion florbal cup – 2.místo, Okresní finále basketbal -2.místo
V recitační soutěži nás reprezentovala v Hradci Králové v krajském kole E.Cyranyová.
Okresní kolo Pythagoriády – B.Šimánková 3.-5. místo
Okresní kolo olympiády v Anglickém jazyce – P.Bendová 2.místo
Odznak zdatnosti – postup žáků do krajského kola

9.2. Školní parlament
I v tomto školním roce se scházel pravidelně jednou měsíčně Školní parlament. Pod vedením
vyučujících Mgr. Hany Holasové a Mgr.Michaely Štálové se podílel na řešení aktuálních
problémů školy, vyjadřoval se k mimoškolní činnosti a přinášel náměty a návrhy žáků na lepší
chod školy. Opět vydával školní časopis Trojkoviny.
Každá třída od 3. do 9. ročníku měla v parlamentu 2 zástupce ze třídy, schůzky vedli žáci
9.ročníku Tomáš Landgraf a Tomáš Tobolka.
Mezi nejzdařilejší akce patřil celoškolní projekt „ Sporty“, a projekt „ Z deváté do první“,
ve spolupráci s vyučujícími prvních tříd. Velký úspěch měla i spolupráce s MŠ Máj, při
školním projektu „ Škola nanečisto“,kdy žáci zorganizovali dopolední program pro 150
dětí ze školky.
10. Úkoly výchovného poradenství
10.1.Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
K 30.9.2012 evidovala naše škola 34 integrovaných žáků, z toho 7 se zdravotním
znevýhodněním.
Žáci se speciálními potřebami ve vzdělávání byli integrováni do běžných tříd, jejich výuka
probíhala podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na jejich druh omezení,
zejména pak v českém a cizím jazyce a podle potřeby i v dalších předmětech.
Výchovná poradkyně po vzájemné dohodě s třídním učitelem, rodiči a ve spolupráci s
poradenským zařízením (PPP Jičín, PPP Semily, SPC Trutnov, SPC Janské Lázně)
zajišťovala diagnostická i kontrolní vyšetření žáků po dvou letech. Na základě odborných
posudků byly vytvořeny individuálně vzdělávací plány.
Učitelé v hodinách přistupovali k těmto žákům diferencovaně, nechyběl individuální přístup
při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům byly zadávány při písemných činnostech
kratší písemné celky, byla jim zadávána doplňovací cvičení a opisy textů místo diktátů, byl
upřednostňován jejich mluvený projev. Vedle klasifikace byli žáci hodnoceni i slovně.
Na 1. stupni probíhala pravidelně 1 x týdně náprava žáků s SPU pod vedením výchovné
poradkyně I.Šimralové a logopedická náprava pod vedením M.Štálové.
Ve třech případech jsme využívali na 1. stupni práce pedagogické asistentky (2 žáci s
tělesným postižením, 1 autista).
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků podporovala škola individuálním přístupem k těmto
žákům, zadáváním náročnějších úloh v hodinách a účastí na různých soutěžích.
10.2. Plnění plánu výchovného poradenství
Plnění plánu výchovného poradenství ve školním roce 2012 – 13
Výchovná poradkyně vypracovala spolu s třídními učiteli i vyučujícími jednotlivých
předmětů individuálně vzdělávací plány integrovaným žákům.
Zajistila speciálně pedagogická a psychologická vyšetření i vyšetření kontrolní v PPP Jičín,
PPP Semily, SPC Trutnov a SPC Janské Lázně.
Vedla reedukaci integrovaných žáků 1. stupně se specifickými poruchami učení.
V lednu konzultovala adaptaci žáků 1. třídy na školní prostředí a žáků 6. třídy na
2. stupeň s třídními učitelkami.
V oblasti profesního poradenství byla zajištěna beseda s Mgr. Procházkovou na IPS ÚP
MěÚ Jičín pro žáky 9. třídy, návštěva výstavy Studenty byly využity Dny otevřených dveří na
středních školách.
V 8. třídě proběhl, dík internetové nabídce na www.proskoly.cz, test volby povolání.
Výchovná poradkyně spolupracovala s jednotlivými vyučujícími při přípravě exkurzí, kterých
se zúčastnili hlavně žáci 8. a 9. třídy.

V době konzultačních hodin byly poskytovány informace o jednotlivých středních školách,
vyplňování zápisových lístků a přihlášek žákům a rodičům 9. i 7. třídy. Po přijímacím řízení
bylo všech 26 žáků 9. třídy přijato na střední školy, z toho je 22 na oborech s maturitou.
Ze 7. třídy odchází 2 žákyně na šestileté LG Jičín.
Výchovná komise se sešla 26 krát. Se zákonnými zástupci zde bylo projednáváno
problematické chování nebo výrazně zhoršený prospěch některých žáků. V několika
případech spolupracovala výchovná poradkyně se sociálními pracovnicemi a kurátorkami
SPOD MěÚ Jičín, s Policií ČR, o pomoc v individuálních případech požádala i okresní
metodičku prevence a zároveň dětskou psycholožku Mgr. Prodělalovou z PPP Jičín.
Z každé výchovné komise byl proveden zápis s podpisy přítomných.
10.3. Plnění preventivního programu
Plnění preventivního programu ve školním roce 2012 – 13
Školní rok 2012 – 13 zaměřila metodička prevence Mgr. Irena Šimralová hlavně na prevenci
šikany a kyberšikany.
Všichni pedagogičtí pracovníci měli k dispozici vypracovaný Program proti šikanování,
kde byly aktualizovány kontakty na spolupracující organizace. Těmi je Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Jičín úsek SPODu, Pedagogicko psychologická poradna Jičín metodička prevence, Policie ČR Jičín.
Žáci byli seznamováni s negativními vlivy šikany i kyberšikany a poučeni o pravidlech
provozu počítačové sítě a zákazu přístupu na sociální sítě ve škole v rámci hodin informatiky
či při třídních chvilkách. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Žáci 9. třídy
odpovídali na otázky s touto problematikou v anonymním dotazníku, který byl zadán v rámci
celorepublikové konference "Bezpečně online - podněty pro školní praxi, prevenci a sociální
práci".
Toto téma bylo zahrnuto i do projektu EU Kvalitní výuka: Prevence rizikového chování.
Preventivní programy tohoto projektu byly v letošním školním roce ukončeny.
Dále jsme se věnovali prevenci návykových látek. Téma bylo zařazeno hlavně do hodin
výchovy ke zdraví v 6. a 7. třídě. Se žáky zde pracovala metodička ŠMP při PPP JC Mgr.
Prodělalová v rámci projektu EU Unplugged.
Pod jejím vedením proběhlo také v 6. třídách sociometrické šetření, s jehož výsledky byla
seznámena nejen školní metodička prevence, ale i třídní učitelky, v problémové třídě i ostatní
vyučující.
Jako prevence sociálně patologických jevů proběhlo i několik besed na 1. stupni a ve ŠD:
např. beseda s hasiči a ukázka jejich techniky, návštěva u Městské policie Jičín, ukázky a
poučení o poskytnutí 1. pomoci instruktorem Červeného kříže, v rámci dopravní výchovy pro
4. třídu seznámení se základními pravidly silničního provozu a upozornění na nebezpečí a
úrazy při jízdě na kole atd.
Po celý školní rok využívala školní metodička prevence spolupráci se supervizorem Mgr.
Plačkem ze Semiramis Mladá Boleslav, kterou navázala prostřednictvím PPP Jičín již
předloňský školní rok.
Na konci školního roku byla pro žáky vypracována nabídka prázdninových aktivit jičínských
dětských a sportovních organizací.
Děti byly také seznámeny pro případ potřeby s telefonními čísly krizové intervence.

10.4. Práce výchovné komise
V průběhu školního roku 2012/2013 proběhlo celkem 26 jednání s rodiči 13 žáků.
Jednání byla zaměřena na neprospěch žáků, přestupky proti školnímu řádu, vztahové
problémy se spolužáky, výchovné problémy.

11. Zápis do 1.ročníku
K zápisu do prvního ročníku se dostavilo celkem 49 žáků, z toho 4 žáci žádali
prostřednictvím rodičů o odklad školní docházky. Všem bylo na doporučení lékaře a PPP
vyhověno.
Do dvou prvních tříd nastoupilo 2.9.2013 44 žáků.
12. Úmístění žáků devátého ročníku
Celkem odešlo z devátého ročníku 26 žáků,všichni žáci umístěni, 22 žáků na školu
s maturitou.
Obory s maturitou
Gymnázium Nová Paka
Lepařovo gymnázium
VOŠ a SPŠ Jičín
MOA Jičín
SŠ gastronomie a hotelnictví Praha
Střední zdravotnická škola Pardubice
Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové
SŠ elektroniky a strojírenství Praha
SZŠ Mladá Boleslav
Střední zemědělská škola Poděbrady
SŠ výpočetní a letecké techniky Odolená Voda
SZŠ Nymburk

2 žáci
2 žáci
4 žáci
5 žáků
1 žák
1 žák
1 žák
2 žáci
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák

Na Lepařovo gymnázium byly také přijaty 2 žákyně ze 7. ročníku.

13.Kontrolní činnost ČŠI
V letošním školním roce navštívila naši školu Mgr.M .Stuchlíková dne 4.6.2013
a informovala se na průběh testování žáků.
Jiná kontrola neproběhla.
14.BOZP
Na počátku roku byli všichni pracovníci proškoleni z BOZP.
Žáci byli seznámeni se Školním řádem a poučeni vyučujícími z BOZP jednotlivých předmětů.
Byly provedeny pravidelné roční revize. (tělocvična, hasící přístroje, hydranty)
15.Spolupráce s rodiči a se Školskou radou
15.1. Spolupráce s rodiči
Rodiče získávají informace o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím žákovských knížek a
na třídních schůzkách, které se konají pravidelně 3 x za rok.
Rodiče mohou kontaktovat učitele kdykoli, někteří využívají i konzultační hodiny výchovné
poradkyně Mgr. Ireny Šimralové.
V denním styku jsou také rodiče s vychovatelkami ŠD.
Informace o činnosti školy získávají rodiče i prostřednictvím webových stránek školy, které
jsou zdařilé a hojně rodiči i žáky navštěvované.

15.2. Spolupráce se Školskou radou
Ve školním roce 2012/13 se sešla Školská rada 2x ( 8.2.2013 a 12.6.2013).
8.11.2012 proběhla volba rodičů podle kandidátní listiny do Školské rady
za zákonné zástupce nezletilých žáků.
Na jednání školské rady 8.2.2013 představil Mgr. Miloš Vejvoda členy školské rady
v novém složení pro volební období od 9.11.2012 do 30.10.2015.
Za pedagogické pracovníky školy : Mgr. Jana Grohová, Mgr.Hana Holasová,
Mgr. Michaela Štálová
Za zřizovatele: Ing.M.Kazda, J.Mádlová, J.Vavroušková
Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Ing.M.Benešová, P.Šoltysová, Ing. J.Vitvar.
Předsedou školské rady byl jednomyslně zvolen Ing. Jiří Vitvar.
Jednomyslně byl také schválen Jednací řád školské rady.
Na jednání školské rady 12.6. 2013 se vyjádřila školská rada dle § 168 školského zákona
k návrhu úprav Školního vzdělávacího programu Škola pro všechny platných k 1.9.2013 dle
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j.: MSMT – 2647/2013-210.
Ing. M.Kazda informoval přítomné o získání dotace na výměnu oken a zateplení fasády ve
staré budově školy.
Poděkoval řediteli Mgr.M.Vejvodovi za celoživotní práci ve školství.
16. EU peníze školám
V tomto školním roce dokončili vyučující tvorbu všech výukových šablon.
Byly zakoupeny 4 notebooky, 9 dataprojektorů a pláten do dalších tříd.
Byla schválena 2. a 3. monitorovací zpráva.
17. Junior Akademie
Ve školním roce 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu Popularizace vědy a výzkumu
ČVUT, klíčová aktivita 1 – Junior Akademie. Projekt měl za úkol seznámit žáky srozumitelně
a systematicky s výzkumem a nejnovějšími poznatky v oblasti technických oborů jako je
elektrotechnika, strojírenství, informační technologie, doprava, stavebnictví, biomedicínské a
jaderné inženýrství. Projekt probíhá od září 2012 do května 2014.Byl připraven pro dvakrát
50 žáků základních škol z Jičína a Pardubic. Prvního ročníku se z naší školy zúčastnilo 10
žáků z deváté a osmé třídy. Z každého se stal „vysokoškolák“. Do svého „indexu“ jim
připisovali body nejen za účast na deseti interaktivních kroužcích, které vždy vedl odborník
z ČVUT, ale i za účast na čtyřech zajímavých exkurzích na výjimečných pracovištích ČVUT
v Praze nebo v Kladně. Další body studenti mohli získat za účast v soutěžích, za vypracování
seminárních prací. Čtyři naši studenti patřili mezi dvacet nejúspěšnějších, kteří se účastnili od
4. srpna do 10. srpna letního vědeckého tábora v zotavovně Přední Labská v Krkonoších.
Všechny akce se žákům i jejich rodičům líbily. Měly vysokou úroveň, zajímavou náplň.
V příštím školním roce bude projekt pokračovat .

Výroční zpráva o hospodaření
Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
Rok 2012
Základní škola, Jičín, Poděbradova 18, 506 01 Jičín je Městem Jičín zřízena jako
příspěvková organizace. Provozuje hlavní a doplňkovou činnost dle zřizovací listiny.
Součásti příspěvkové organizace jsou základní škola, školní družina, školní jídelna.
Hlavní činností Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, je poskytování základního
vzdělání. Doplňkovou činností Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 je pronájem
tělocvičny, učeben a místa pro nápojové automaty. Pronajímání tělocvičny Základní školou
Jičín, Poděbradova 18 bylo ukončeno dne 28. 2. 2012 a od 1. 3. 2012 začaly tělocvičnu
pronajímat Sportovní zařízení města Jičína.
V hlavní
činnosti školní jídelna poskytovala školní stravování
žákům
a závodní stravování zaměstnancům Základní školy, Jičín, Poděbradova 18. Dále bylo
poskytováno školní stravování žákům Základní školy, Jičín, ulice 17. listopadu, Základní
školy, Jičín, Soudná 12,
studentům Masarykovy obchodní akademie, žákům Základní
školy Nemyčeves a studentům Soukromé střední podnikatelské školy Altman, s. r. o..
V doplňkové činnosti bylo poskytováno stravování zaměstnancům Základní školy, Jičín,
ulice 17. listopadu 109, Základní školy Nemyčeves a Základní školy, Jičín, Soudná 12
a zaměstnancům OO SPMP APROPO, Soudná 13.

Příjmy hlavní činnosti :
z toho:
výnosy z vlastních výkonů – obědy školní jídelna
ostatní tržby /stravování zaměstnanců, karty, čipy, zbytky/
příspěvky rodičů na školní družinu
vybráno od žáků – výlety, exkurze, pracovní sešity
úroky, ostatní finanční výnosy
sponzorský dar pí Arabazsové na učební pomůcky prvňáčkům
sponzorský dar p.Arabazs – nábytek oddechový koutek – do RF
sponzorský dar Batlička na učebnice
zúčtování investičního a rezervního fondu
Příjmy hlavní činnosti celkem

Kč
3 535 128,00
254 880,00
135 000,00
137 737,70
539,21
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
4 088 284,91

provozní příspěvky od zřizovatele celkem
dotace na přímé výdaje na vzdělávání UZ 33 353
Rozvojový program – asistenti pedagoga UZ 33 457
Projekt šablony - EU peníze školám
Příspěvky a dotace celkem

3 071 680,00
12 132 900,00
279 389,00
241 400,00
15 725 369,00

Příjmy hlavní činnosti celkem

19 813 653,91

Výdaje hlavní činnosti :

Kč

z toho:
školní vybavení pro žáky 1. ročníku
dar paní Arabaszové na pomůcky pro 1. ročník
mzdové náklady
odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, ostatní sociální
náklady
učebnice, učební pomůcky
plavání
cestovné, školení
ochranné pracovní prostředky
šablony – EU peníze školám – mzdové náklady UZ 33 123
Šablony – EU peníze školám – ostatní náklady UZ 33 123
Rozvojový program – asistenti pedagoga UZ 33 457 - platy
Rozvojový program – asistenti pedagoga UZ 33 457 - odvody
zdravotní a sociální pojištění, FKSP
sponzorský dar Batlička na učebnice
příspěvek KÚ KH kraje na etickou výchovu
vyučujícímu
provozní náklady školní jídelna
provozní náklady škola
Výdaje celkem v Kč
Hospodářský výsledek hlavní činnosti
Příjmy doplňková činnost celkem v Kč
z toho:
tržby z prodeje služeb – školní jídelna – cizí strávníci
výnosy za pronájem tělocvičny, učeben, automatů
Výdaje na doplňkovou činnost v Kč
z toho:
spotřeba materiálu
spotřeba energií
ostatní provozní náklady
mzdy + povinné odvody

- odměna

5 000,00
5 000,00
8 886 300,00
3 173 445,00
2 657,00
32 010,00
17 205,00
6 283,00
161 400,00
80 000,00
206 954
72 435

10 000,00
10 000,00

4 847 308,40
2 297 656,51
19 813 653, 91
0
673 671,00
635 391,00
38 280,00
673 671,00
367 528,21
116 088,75
32 822,04
157 232,00

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti v Kč

0

Hospodářský výsledek celkem v Kč

0

Ze strany zřizovatele byla ve dnech 2. – 4. května 2012 provedena kontrola hospodaření
za rok 2011 zaměřená na:
- kontrolu uložených doporučení
- účetnictví, inventarizaci a vnitřní kontrolní systém
- doplňkovou činnost
Ke kontrole byly předloženy účetní doklady za období 1. 1. 2011 – 31.12. 2011.
V hospodaření organizace nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrolou hospodaření za
rok 2010 provedenou v březnu 2011 bylo uloženo doporučení dokládat způsob likvidace
vyřazovaného majetku. Toto doporučení bylo splněno. Podrobnější informace
o provedené kontrole hospodaření jsou uvedeny v protokolu o výsledku kontroly
hospodaření Základní školy, Jičín, Poděbradova 18
za rok 2011 ve smyslu zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, č. j. EO /07/12 / Kř.

Vysvětlivky použitých zkratek:
FKSP
Fond kulturních a sociálních potřeb
ŠVP
Školní vzdělávací program
ČR
Česká republika
KÚ KH kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
UZ
účelový znak
EU
Evropská unie
RF
Rezervní fond

Vypracovala: Dana Portyšová

Jičíně 30. 9. 2013

Tato zpráva je vyhotovena ve 3 výtiscích.(Školská rada, ředitelství ZŠ, zřizovatel školy).
V Jičíně dne 23.9.2013

…………………………………
ředitelka školy

V souladu s § 10 odst.3)zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním,vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a podle § 7 odst. 1) a2) vyhlášky č.15/2005
Sb.,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy. Školská rada schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření Základní školy, Jičín,
Poděbradova 18.

V Jičíně dne 10.10.2013

……………………………
Za Školskou radu

